
1/3 
 

คู ่มือสําหรับประชาชน  : การรับชําระภาษีบํารุงท้องท ี

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน  :  การรับชําระภาษีบํารุงท้องที 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง : พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึง 

(ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ  : บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืนทีให้บริการ  :   ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที พ.ศ.2508  

     ระยะเวลาทีก ําหนดตามกฎหมาย / ข้อก ําหนด ฯลฯ 0   ว ัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ํานวนเฉลียต่อเดือน  0  

 จ ํานวนคําขอทีมากทีสุด  0  

 จ ํานวนคําขอทีน้อยทีสุด  0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน :  การรับชําระภาษีบํารุงท้องที  

11. ช่องทางการให้บริการ  

  สถานทีให้บริการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงว ันศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดที

ทางราชการกําหนด)  ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ    - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต   

พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องทีพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 

 พระราชบัญญัตินี เรียกว่าพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี

ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ให้ผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีบํารุงท้องทีนําเงินไปชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที ณ สํานักงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินทีทีดินของผู ้เสียภาษีบํารุงท้องทีตั งอยู่หรือสถานทีอืนทีผู ้บริหารท้องถินกําหนดโดยประกาศ

ล่วงหน้าไว ้ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินนั นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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  การชําระภาษีบํารุงท้องทีนั นให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมือได้รับใบเสร็จรับเงินทีพนักงานเจ้าหน้าทีผู้มี

หน้าทีในการนี ได้ลงลายมือชือรับเงินแล้วเว ้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสองการชําระภาษีบํารุงท้องทีจะชําระ

โดยการส่งธนาณัติตั วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คทีธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปย ังสถานที ก็

ได้โดยสั งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินนั นๆหรือชําระโดยผ่านธนาคารหรือโดยวิธีอืนตามระเบียบที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดและให้ถือว่าว ันส่งทางไปรษณีย์ว ันชําระผ่านธนาคารหรือวันชําระ

โดยวิธีอืนตามที  ก ําหนดเป็นวันชําระภาษี 

บทกําหนดโทษ  

1. ผู ้ ใดจงใจไม่มายืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี แจงหรือไม่ยอมแจ้งจ ํานวนทีดิน 

 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั งจ ําทั งปรับ  

2. ผู ้ ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือหลีกเลียง หรือพยายาม

หลีกเลียง การเสียภาษีบํารุงท้องทีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั งจ ํา

ทงัปรับ 

3. ผู ้ ใดไม่ชําระภาษีบํารุงท้องทีภายในเวลาทีก ําหนดให้เสียเงิน เพิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องเสีย

ภาษีบํารุงท้องทีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึงเดือน ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาที ต่อราย 

ไม่รวมเวลาขั นตอนสอบสวน (ถ้ามี) 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ให้เจ้าของทีดินซึงมีหน้าทีเสียภาษี

บ ํารุงท้องทียืนแบบแสดงรายการ

ทีดิน( ภ.บ.ท.5 ) 

 

5 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

1.ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

2.ยืนรายการภาษ:ีส่วนการคลัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก 

2) 

การพิจารณา 

 

แจ้งการประเมิน (ภ.ท.บ.5) 

 

5 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

ส่วนการคลัง องค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก 

3) 

การพิจารณา 

 

ผู ้มีหน้าทีเสียภาษีบ ํารุงท้องทีชําระ

เงินและรับใบเสร็จรับเงินภาษีบ ํารุง

ท้องที  ( ภ.บ.ท. 11) 

5 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

ส่วนการคลัง องค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

  ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   5   นาที 
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนย ันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู ้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู ้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
โฉนดทีดินและหนังสือสัญญาซือขายทีดิน

หรือหนังสือสัญญาอย่างอืน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั งสุดท้าย (ถ้ามี) - 1 1 ฉบับ - 

3) ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู ้อืนทําการแทน - 1 1 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 1) กรณีทีผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีไม่ยืนแบบภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดจะตอ้งเสียเงินเพิมอีกร้อยละ 

10  ของ จ ํานวนเงินค่าภาษี 

 2) กรณีทีผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดจะต้องเสียเงินเพิมอีก 

ร้อยละ 2 ของ จ ํานวนเงินค่าภาษี 

หมายเหตุ   - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ศูนยด์ ํารงธรรมองค ์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โทร  077 - 259046 /  โทรสาร  077 – 259337 / เว็บไซค์   :  www.pakprak.go.th 

 2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตู ้ปณ.1111  เลขที 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กทม. 10300 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก  : แบบแจ้งรายการภาษีบํารุงท้องที 

 

หมายเหต ุ  - 

 
 


